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Paskutinį žiemos mėnesį kviečiame prisiminti praėjusius sveikatinimo renginius ir susipažinti su artėjančiais!

Apdovanoti konkurso 
„Judriausia įmonė 
2018“ nugalėtojai

Sausio 13 d. vykusiame Klaipėdos – Eu-
ropos sporto miesto uždarymo renginy-
je apdovanoti ir konkurso „Judriausia 
įmonė 2018“ nugalėtojai.

Konkurso tikslas – skatinti darbuoto-
jus rūpintis savo sveikata, o įmonės va-
dovus prisidėti prie darbuotojų sveika-
tos palaikymo bei gerinimo, didžiausią 
dėmesį skiriant darbuotojų judėjimui.

Iš viso 2018 m. konkurse dalyva-
vo 8 uostamiesčio įmonės, kurios dėl 
judriausios įmonės titulo varžėsi nuo 
balandžio iki spalio mėnesio, t.y. UAB 
„Arijus“, Klaipėdos apskrities valsty-
binė mokesčių inspekcija, „Yazaki Wir-
ing Technologies Lietuva“, Klaipėdos 
lopšelis-darželis „Pumpurėlis“, Klaipė-
dos „Ąžuolyno“ gimnazija, UAB Vakarų 
medienos grupė, BĮ neįgaliųjų centras 
„Klaipėdos lakštutė“, AB „Telia Lietuva“.

Įmonės visą konkurso laikotarpį 
fiksavo pasiektus kilometrus su ar be 
judėjimo priemonės, dalyvavo nemoka-

mose sveikatinimo veiklose bei patys 
kūrė sveikatinimo renginius, susijusius 
su fiziniu aktyvumu, rinko papildomus 
balus kitose veiklose.

Šiemet nugalėtojais tapo konkurso 
naujokai AB „Telia Lietuva“, surinkę 
207 balus. Antroje vietoje pagal lyde-

riavimą atsidūrė BĮ neįgaliųjų centras 
„Lakštutė“, surinkęs 195 balus. 

Daugiau rezultatų galite rasti čia. 

http://www.sveikatosbiuras.lt/files/
Main/files/Konkurso%20%2C%2C
Judriausia%20%C4%AFmon%C4%97%20
2018%E2%80%9D%20rezultatai(1).pdf
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Klaipėdoje pirmą 
kartą išrinktas 
„Judriausias darželis“

Minėdamas Lietuvos valstybės šimt-
metį ir siekdamas pateisinti Klaipėdos 
– Europos sporto miesto 2018 vardą, 
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 
biuras organizavo konkursą „Judriau-
sias darželis“. Konkurso tikslas buvo ne 
tik skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
bendruomenės fizinį aktyvumą, bet ir įsi-
traukti į bendras sportines veiklas.

Konkursas „Judriausias darželis“ 
vyko pirmą kartą ir sulaukė didelio 
susidomėjimo – net 20 uostamiesčio 
įstaigų įsitraukė į šį renginį. Konkursas 
vyko 2018 m. spalio–gruodžio mėne-
siais. Šiuo laikotarpiu ikimokyklinio ug-
dymo įstaigų bendruomenės turėjo at-

Įsimintiniausios konkurso akimirkos likti įvairias užduotis, viena iš jų – „100 
METŲ – 100 KILOMETRŲ“. Kai kuriems 
darželiams pavyko viršyti 100 kilometrų 
atstumą. Dalyviai įveiktą atstumą fik-
savo mobiliosiomis programėlėmis. 
Įstaigų bendruomenės ne tik žygia-
vo, bet ir organizavo fizinio aktyvumo 
renginius savo darželyje, ir, bendradar-
biaudami su kitais darželiais, vykdė 
smagias fizinio aktyvumo veiklas. Susu-
mavus visų dalyvių nueitus kilometrus, 
paaiškėjo, kad įveikta daugiau kaip 
10 000 kilometrų.

Dėl nugalėtojų titulo rungtyniavę 
dalyviai 2019 m. sausio 9 d. susirinko į 
Klaipėdos „Gilijos“ pradinę mokyklą, kur 
vyko finalinis renginys ir apdovanoji-
mai. Daugiau kaip 200 renginio daly-
vių – vaikus, pedagogus, visuomenės 
sveikatos specialistus – pasveikino ir 
apdovanojimus įteikė Klaipėdos mies-
to vicemerė Judita Simonavičiūtė ir 
Visuomenės sveikatos biuro direktorė 
Jūratė Grubliauskienė.

Konkurso „Judriausias darželis“ 
nugalėtoju pripažintas ir šiaurietiško 
ėjimo lazdomis apdovanotas Klaipė-
dos lopšelis-darželis „Puriena“. Antroji 
vieta atiteko Klaipėdos lopšeliui-darže-
liui „Pumpurėlis“, trečioji – Klaipėdos 
lopšeliui-darželiui „Volungėlė“, jie ap-
dovanoti prevencinėmis sveikatinimo 
priemonėmis. Klaipėdos miesto viceme-
ro padėkos įteiktos ir lopšeliams-darže-
liams „Alksniukas“, „Berželis“, „Bitutė“, 
„Dobiliukas“, „Du gaideliai“, „Kregždutė“,
„Liepaitė“, „Linelis“, „Pagrandukas“, „Pu-
riena“, „Pumpurėlis“, „Radastėlė“, „Rūta“, 
„Vėrinėlis“, „Versmės“, „Vyturėlis“, „Volun-
gėlė“, „Žiburėlis“, „Žuvėdra“.

Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras planuoja daug dėme-
sio sulaukusį konkursą „Judriausias 
darželis“ organizuoti ir ateityje. 

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
http://www.sveikatosbiuras.lt
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Tyrimas
Ikimokyklinio 
amžiaus vaikų 
sveikata

Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos biuras kasmet vykdo ikimokykli-
nio amžiaus vaikų sveikatos stebėseną. 
Atlikus 2018 m. Klaipėdos miesto 
ikimokyklines ugdymo įstaigas lankiusių 
vaikų profilaktinių sveikatos duomenų 
analizę, paaiškėjo, kad svarbiausios 
vaikų sveikatos problemos išlieka tos 
pačios kaip ir praėjusiais metais: regėji-
mo sutrikimai, simptomai ir nenormalūs 
klinikiniai bei laboratoriniai radiniai,  
įgimtos formavimosi ydos bei psichikos 
ir elgesio sutrikimai.

Vaikų sveikatos būklės analizės re-
zultatai rodo, jog visiškai sveiki yra 
15,5 proc. ikimokyklines ugdymo įstai-
gas lankančių vaikų (1,1 proc. daugiau 
lyginant su praėjusiais mokslo me-
tais), didžiausia tokių vaikų dalis yra 
lopšelio grupėse – kas penktas vaikas 
(20,4 proc.). Dažniausiai jauniesiems 
klaipėdiečiams nustatomi regėjimo 
sutrikimai (58,4 proc. vaikų), simpto-
mai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai 
radiniai (31,3 proc.), įgimtos formavi-
mosi ydos (19,5 proc.) bei psichikos ir 

elgesio (12,3 proc.) sutrikimai. 
 Dažniausiai regos sutrikimai buvo 

diagnozuoti priešmokyklinio ugdymo 
grupės vaikams (šešiamečiams). Dau-
giausiai pakitimų ir nenormalių klini-
kinių bei laboratorinių radinių, iš kurių 
dominuoja širdies ūžesiai ir širdies to-
nai, taip pat nustatyta priešmokyklinio 
ugdymo grupės vaikams. Daugiausia 
įgimtų formavimosi ydų (atvira arba 
išlikusi ovalinė anga, prieširdžių pert-
varos defektai, įgimta plokščia pėda) 
turi lopšelio grupės vaikai – kas ket-
virtas. Daugiausia psichikos ir elgesio 
sutrikimų, iš kurių dominuoja kalbos ir 
kalbėjimo raidos sutrikimai, turi darže-
lio grupės vaikai. Su antsvorio proble-

Sveikata

momis susiduria 1,3 proc. Klaipėdos 
miesto ikimokyklines ugdymo įstaigas 
lankančių vaikų, o 0,2 proc. yra nu-
tukę. Lyginant su praėjusiais metais, 
per didelį svorį turinčių vaikų skaičius 
nežymiai sumažėjo.

Visuomenės sveikatos specialistai 
primena, jog kasmetiniai vaiko sveika-
tos tikrinimai padeda laiku diagnozuo-
ti ligas ir sutrikimus bei jų išvengti. 
Nuolat profilaktiškai tikrinant vaiko 
sveikatą galima stebėti, ar jo būklė ati-
tinka būdingas jo amžiaus augimo ir 
vystymosi normas. Nustačius pakiti-
mus, reikia imtis veiksmingų priemonių 
sveikatos problemoms spręsti.

Saugi darbo aplinka – 
raktas į dirbančiųjų 
sveikatą

Nelaimingas atsitikimas – įvykis, kurio 
metu darbuotojas patiria gyvybei pavo-
jingus arba žymius kūno sužalojimus, 
sveikatos sutrikimus, netenka darbingu-
mo bent vienai dienai ar nesuteikus medi-
cininės pagalbos miršta.

Darbų sauga yra viena iš svarbiausių 
darbo organizavimo sąlygų, kiekvie-
nas darbuotojas turi teisę dirbti tinka-
momis ir sveikomis sąlygomis. Darbuo-

tojų saugai ir sveikatai įmonėje turi 
būti skiriamas pakankamas dėmesys. 
Lietuvos Respublikos darbuotojų sau-
gos ir sveikatos įstatymas reikalauja, 
kad darbdaviai kiekvienoje įmonėje, 
nepriklausomai nuo jos nuosavybės 
formos ir veiklos krypčių, darbuotojams 
sudarytų saugias ir sveikas darbo sąly-
gas. Dažniausiai manome, kad darbe 
nieko bloga nutikti negali. Jaučiamės 
saugiai ir užtikrintai. Deja, net naudo-
jant šiuolaikiškiausią techniką, pasitaiko 
įvairių nelaimingų atsitikimų.

Nelaimingų atsitikimų mastas
Problemos mastas matyti iš nelai-

mingų atsitikimų skaičiaus. Kasmet Eu-
ropos Sąjungoje įvyksta daugiau kaip 4 
mln. nelaimingų atsitikimų darbe. Dėl 

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
http://www.sveikatosbiuras.lt
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nelaimingų atsitikimų darbe Lietuvo-
je kasmet nukenčia apie 20 tūkstančių 
žmonių. 1000 dirbančiųjų tenka 3 ne-
laimingi atsitikimai darbe, iš kurių 0,14 
mirtini. Nelaimingų atsitikimų darbe 
pasekmės yra dažnos ir kompleksinės. 
Kadangi beveik trečdalis nedarbin-
gumo priežasčių yra su darbo aplin-
ka susiję veiksniai, pagerinus darbo 
aplinką nedarbingumą būtų galima dar 
labiau sumažinti. Nelaimingi atsitikimai 
darbe yra sunki socialinė ir ekonominė 
našta. Neatsakingo požiūrio į saugą dar-
be pasekmės dažnai būna pražūtingos 
abiem darbo santykių šalims: darbda-
viai, susižalojus arba žuvus darbuoto-
jui, privalo mokėti nemažas kompen-
sacijas ir dėl to turi papildomų išlaidų, o 
darbuotojai praranda savo brangiausią 
turtą – sveikatą ar net gyvybę.

Nelaimingi atsitikimai darbe 
pagal jų pasekmes skirstomi į:
• mirtinus nelaimingus atsitikimus 

– įvykius, dėl kurių darbuotojas pa-
tiria sveikatai ir (ar) gyvybei pavojingą 
traumą ir dėl jos iš karto ar po kurio 
laiko miršta; 

• sunkius nelaimingus atsitikimus 
– įvykius, dėl kurių darbuotojas pa-
tiria sveikatai ir (ar) gyvybei pavojingą 
traumą; 

• lengvus nelaimingus atsitikimus 
– įvykius, dėl kurių darbuotojas patiria 
traumą ir netenka darbingumo nors vie-
nai dienai ir kurie nepriskiriami sunkių 
nelaimingų atsitikimų darbe kategorijai;

• incidentus. 

Pagrindinės nelaimingų 
atsitikimų darbe priežastys:
• techninės – daugeliu atvejų išskiria-

mas netobulas technologinis proce-
sas, neteisingai išdėstyti prietaisai, 
mašinos, įrengimai, aparatūra. Taip 
pat bloga įrenginių techninė būklė, 
nepakankamas apšvietimas, netobuli 
ir blogai sumontuoti keliamieji ir trans-
porto įrenginiai ir netinkami arba blogai 
paruošti darbo įrankiai, neteisingas jų 
tvirtinimas, netinkami arba pasenę tvir-
tinimo įrenginiai;

• organizacinės – daugiausiai susie-
tos su patalpų, įėjimų / išėjimų užgrioz-
dinimu, netinkamu ir neatsakingu dar-
bo vietos organizavimu, nepakankamu 
dirbančiųjų mokymu, instruktavimu ir 

vidine kontrole, technologinio proceso 
pažeidimais, nesistemingu darbu virš 
normų, darbo laiko pažeidimais, darbo 
drausmės nesilaikymu;

• sanitarinės – tai oro užterštumas 
kenksmingomis medžiagomis, nepa-
tenkinamos, neatitinkančios normų 
meteorologinės darbo sąlygos (tem-
peratūra, drėgmė, oro cirkuliacijos 
greitis), triukšmas, vibracija gamy-
binėse patalpose, antisanitarinė pa-
talpų būklė, medicininės priežiūros 
ir sveikatos būklės kontrolės nepa-
kankamumas, asmens higienos tai-
syklių nesilaikymas.

Rekomendacijos prevencijai
Saugos ir sveikatos darbe politika 

yra paremta prevenciniais metodais, 
įtraukia visus darbuotojus, įskaitant ir 
visų lygių vadovus, siekiant kurti ben-
drą rizikų prevencijos kultūrą, kurios 
tikslas būtų išsiaiškinti rizikas ir jas kon-
troliuoti. 

Prevencijos pagalbiniai 
elementai:
• mokymai – tai turi būti dalis 

mokyklose mokomų dalykų arba sie-
kiant žmones labiau supažindinti su 
problemomis (panašiai kaip saugumas 
keliuose, kurio moko daugelyje šalių), 
arba turėtų būti kaip profesijos mo-
kymo dalis. Kaip bebūtų, svarbiausias 
elementas čia – tęstinis kvalifikacijos 
kėlimas. Jis turi dažnai kisti ir atitikti 
laikmečiui būdingas darbų saugos ak-
tualijas;

• įsisavinimas – tai naujų priemo-
nių ir metodų, kurie kinta ir taikomi 
specifinėse situacijose, paieška, pvz., 
mažų, labai mažų organizacijų ir pavie-
nių darbuotojų atveju;

• įvertinimas naujų ir staigių rizikų, 
susijusių su techninėmis inovacijomis 
ar išprovokuotos socialinių pokyčių. 
Svarbu kontroliuoti šias rizikas. Tam 
reikia nuodugnios rizikos peržval-
gos, remiantis sisteminiu informacijos 
rinkimu ir mokslinėmis nuomonėmis.

Visų išvardintų pagalbinių elementų 
rezultatas turėtų būti: sumažintas mir-
tinų ir nemirtinų nelaimingų atsitikimų 
skaičius, sumažintas nustatytų pro-
fesinių ligų skaičius, sumažintas dienų, 
nedirbtų dėl nelaimingų atsitikimų 
darbe ir profesinių ligų, skaičius.

Ką daryti, 
ištikus nelaimei darbo vietoje?
Kiekvienas darbuotojas turi žinoti, 

kaip elgtis nelaimingo atsitikimo atve-
ju. Nukentėjęs asmuo (jei jis pajėgus) 
ar matęs įvykį darbuotojas privalo apie 
nelaimingą atsitikimą nedelsdamas 
pranešti padalinio, įmonės vadovui, 
įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos 
tarnybai. Taip pat matęs įvykį darbuoto-
jas turi nedelsdamas suteikti nukentė-
jusiajam pirmąją medicinos pagalbą. 
Įmonės vadovas, sužinojęs apie įvykį, 
privalo užtikrinti pirmosios medicinos 
ar kitokios pagalbos suteikimą, esant 
reikalui, nugabenti nukentėjusįjį į gy-
dymo įstaigą, organizuoti nelaimingo 
atsitikimo darbe tyrimą. Jeigu įmonėje 
įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas 
atsitikimas, įmonės vadovas ar darb-
davio įgaliotas asmuo telefonu, faksu 
ar kitomis ryšio priemonėmis privalo 
nedelsiant pranešti: apylinkės proku-
ratūrai, Valstybinės darbo inspekcijos 
teritoriniam skyriui (nustatytos formos 
pranešimas), nukentėjusiojo šeimai ar jo 
atstovams, suinteresuotai įmonei, pro-
fesinei sąjungai, socialiniam draudimui, 
Valstybinei teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcijai ir kitoms suintere-
suotoms įstaigoms.

Darbo vieta, kurioje įvyko nelaimin-
gas atsitikimas, įrenginių būklė turi būti 
išsaugoti taip, kaip buvo nelaimingo 
atsitikimo darbe metu. Būtinus pakeiti-
mus, prieš tai nufilmavus, nufotografa-
vus, nubraižius atsitikimo vietą, galima 
daryti tik tuo atveju, jei kiltų pavojus 
kitų asmenų gyvybei ar sveikatai.
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Ankstyvosios 
intervencijos 
programa Klaipėdoje

Kas tai ? 
Ankstyvosios intervencijos programa 

– tai planingų ir sistemingų priemonių 
visuma, skirta eksperimentuojantiems, 
nereguliariai vartojantiems psichoaktyvią-
sias medžiagas jauniems asmenims.  

Kas organizuoja ir veda šią 
programą Klaipėdos mieste? 
Šios programos susitikimus orga-

nizuoja ir veda Klaipėdos miesto vi-
suomenės sveikatos biuro bei Peda-
goginės psichologinės tarnybos specia-
listai, baigę teisės aktų nustatyta tvarka 
akredituotą mokymo programą.

Kam ji skirta ir 
kas joje gali dalyvauti? 
Nepilnamečiams asmenims nuo 14 

metų, kurie vartoja psichoaktyviąsias 
medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra 
nuo jų priklausomi, tačiau pasižymi 
rizikinga elgsena. 

Kas vyksta šios programos metu? 
Programą sudaro: pradinis pokalbis, 

8 val. praktiniai susitikimai ir baigiama-
sis pokalbis. Praktinių susitikimų trukmė 
ir skaičius priklauso nuo grupės dydžio, 
poreikių bei kitų svarbių aplinkybių. 
Dalyvavimas nepertraukiamas ir regis-
truojamas. Asmenims, dalyvavusiems 
ne trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės 
programos dalyje, sudaroma galimybė 
baigti šią programą ir gauti individualią 
konsultaciją. Asmenims, dalyvavusiems 
trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės 
programos dalyje, sudaroma galimybė 
baigti dalyvavimą programoje su vėliau 
sudaryta grupe. Programos pabaigoje 
išduodami pažymėjimai.  

Kodėl jaunuoliams verta rinktis 
šią programą?
• Susitikimų metu jaunuoliai ne tik 

atliks įvairius pratimus, bet kartu ir įgaus 
daugiau žinių apie psichoaktyviąsias 
medžiagas.

• Jaunuoliai daugiau sužinos apie 
priklausomybių vystymąsi, pagrindinius 
veiksnius bei aspektus.

• Jaunuoliai bus supažindinti su 
rizikos bei apsauginiais psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimo veiksniais.

• Jaunuoliai gaus praktinių patarimų, 
kaip keisti psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimą ir, esant poreikiui, bus suteik-
tos tolimesnės pagalbos galimybės.

Kaip jaunuoliams 
patekti į programą?
Dalyviai registruojami Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos biure. 
Kontaktiniai duomenys:
el. paštu: koordinatorius@
sveikatosbiuras.lt, 
mob. tel. 8 640 93 341.
Pažymime, kad dalyvavimas 
nemokamas ir konfidencialus.

         GRIPAS Būdingi simptomai 
ir kita PERŠALIMAS

Didelis (≥ 38° C), trunka 3-4 d. Karščiavimas Nėra ar nežymus (apie 37° C)

Dažnai ir didelis Bendras silpnumas ir 
nuovargis Kartais ir nedidelis

Galimas ir dažnai Šaltkrėtis Retai

Dažnai Galvos skausmas Retai

Stiprus Raumenų skausmas Nebūdingas

Pasireiškia dažnai ir anksti, 
gali būti sausas ir sunkus, 

pikas 2-3 d.
Kosulys Švelnus

Didelis Gerklės skausmas Nuo lengvo iki vidutinio 
sunkumo

Didelis Krūtinės diskomfortas Nedidelis

Kartais Sloga (užgulta nosis) Pasitaiko dažnai

Kartais Čiaudulys Dažnai

Dažnai užsikrečiama gripu 
nuo sergančiųjų, kurie kalba, 

kosėja ir čiaudo
Užsikrėtimo būdas

Užsikrečiama nuo 
sergančiųjų, kurie kalba, 
kosėja ir čiaudo

Staigi pradžia (per 12 val.) Simptomų pradžia Laipsniška

6-7 d. Ligos trukmė 3-4 d.

Dažnos, sunkios Komplikacijos Nebūdingos

            AR 
GRIPAS          PERŠALIMAS?

Daugiau informacijos:
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
 www.ulac.lt

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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Gripas. 
Kas jis yra ir ko bijoti?

Per praėjusius metus nuo gripo mirė 
80 000 žmonių – tai didžiausias JAV mirčių 
skaičius per 40 metų. Dėl to daugelis abejo-
ja, ar yra veiksminga gripo vakcina. 

Gripo istorija nėra sena. Nors sako-
ma, jog pirmasis, aptaręs gripo simpto-
mus, buvo Hipokratas, tačiau epidemija 
aprašyta tik 1173 metais. Gripo virusas 
nustatytas tik 1933 metais. Tiesa, pati liga 
jau žinoma seniai, bet priežastys likdavo 
neaiškios.

Gripą sukelia influenzavirusai. 
Jie sukelia organizmo intoksikaciją, 
pažeidžia vegetacinę nervų sistemą, dėl 
to sutrinka įvairios organizmo funkcijos: 
suretėja širdies susitraukimai, prakaituo-
jama, padidėja gleivių išskyrimas bron-
chuose. Dėl to susilpnėja organizmo 
atsparumas kitoms ligoms, todėl dažnai 
prasideda antrinė bakterinė infekcija, 
sukelianti komplikacijas.

Kitaip nei peršalimo virusai, influenza-
virusai gali išplisti į plaučius, smegenis ar 
širdį ir sukelti gyvybei pavojingas komp-
likacijas. Todėl silpnesnės imuninės siste-
mos žmonėms (sergantiems lėtinėmis 
ligomis, pvz., diabetu, mažiems vaikams 
ir senyvo amžiaus žmonėms) gripas gali 
būti labai pavojingas. Dažniausia gripo 
komplikacija – plaučių uždegimas, kuris 
gali baigtis mirtimi. Kiekvieną sezoną 
Lietuvoje registruojama ne viena mirtis 
nuo gripo.

Gripo virusai priklauso Orthomyxovi-
ridae šeimai ir klasifikuojami į 3 gentis:

• Influenzavirus A;
• Influenzavirus B;
• Influenzavirus C.
Šiuo metu rekomenduojamas neura-

minidazės inhibitorius (NAI), skirtas 
vyresnio amžiaus pacientams ir tiems, 
kuriems yra didelė gripo komplikacijų 
rizika. Dabar yra licencijuoti keturi neu-
raminidazių inhibitoriai: oseltamiviras 
(geriama tabletė), zeltamiviras bei lani-
namiviras (inhaliuojami) ir peramiviras 
(intraveninis). Informaciniuose lapeliuo-
se teigiama, kad šie vaistai sutrumpina 
simptomų trukmę, sumažina komplika-
cijų dažnį ir kt. Oseltamiviras ir zanami-
viras daugelyje šalių buvo naudojami 
sezoninio ir pandeminio gripo gydymui 
ir profilaktikai, kol nepasiekiama vakci-

na nuo gripo, atitinkanti cirkuliuojantį 
virusą. Oseltamivirą Pasaulio sveikatos 
organizacija klasifikuoja kaip pagrindinį 
vaistą.

Abejojantiems
Yra mokslininkų, kurie tiria vaistų pa-

tikimumą. Vieni iš jų, Kochrano bendrija, 
išleido dvi metaanalizes, kuriose patei-
kiami dviejų pagrindinių praktikoje nau-
dojamų NAI (oseltamiviro ir zanamiviro) 
efektyvumo ir saugumo duomenys. Tai 
pirmoji studija, kuri apima visus su NAI 
atliktus mokslinius tyrimus. Iki tol kom-
panija „Roche“ nuslėpė tyrimus, kurių re-
zultatai nebuvo palankūs jų produktams. 
Metaanalizių rezultatų santrauka pateik-
ta lentelėse.

Duomenys apie žymaus pašalinio 
poveikio dažnį vartojant zanamivirą 
nebuvo pateikti.

 Taip pat būtina pabrėžti, kad tyri-
muose šių medikamentų efektyvumas 
buvo lyginamas su placebu, o ne įpras-
tiniu simptominiu gydymu (paraceta-
molis, imbierinė arbata, vitaminas C, 
česnakai ir t. t.).

Taigi NAI efektyvumas yra abejotinas, 
o komplikacijų dažnis – keliantis nerimą. 
Matant tokius rezultatus, kyla klausimas, 
ar mažos rizikos atvejais nevertėtų pa-
sikliauti mūsų močiučių gerai pažįstamais 
gripo gydymo metodais. Citatos iš: Sku-
bios med. gyd. rez. Martynas Gedminas 

Oseltamiviras ir zanamiviras turi ne-
didelį, nespecifinį poveikį, sumažinantį 

gripo simptomų laiką suaugusiems, 
bet ne vaikams su astma. Vartojant bet 
kurį profilaktinį vaistą, sumažėja simp-
tominio gripo atsiradimo rizika. Gydy-
mo oseltamiviru ar zanamiviru tyrimais 
nenustatyta, ar gripo komplikacijos (pvz., 
pneumonija) yra mažesnės, nes trūksta 
diagnostinių apibrėžimų.

Vartojant oseltamivirą (Tamiflu), pa-
didėja nepageidaujamo poveikio rizika, 
pvz., pykinimas, vėmimas, psichikos po-
veikis ir inkstų reiškiniai suaugusiems ir 
vėmimas vaikams. Mažesnis biologinis 
prieinamumas gali paaiškinti mažesnį 
zanamiviro toksiškumą, palyginti su osel-
tamiviru. Priimant sprendimus dėl abiejų 
NI naudojimo gripo profilaktikai ar gydy-
mui, reikėtų atsižvelgti į naudos ir žalos 
pusiausvyrą.

Poveikis praktikai
Remdamiesi šios apžvalgos išva-

domis, gydytojai ir sveikatos priežiūros 
politikos formuotojai turėtų skubiai 
peržiūrėti dabartines rekomendacijas 
dėl neuraminidazės inhibitorių (NI) nau-
dojimo gripu sergantiems asmenims. 
Mūsų rezultatai patvirtina, kad tiek osel-
tamiviras, tiek zanamiviras mažina suau-
gusiųjų (bet ne astma sergančių vaikų), 
sergančių gripu, simptominį pagerėjimą. 
Šio efekto dydis yra mažas, maždaug 
pusė dienos.

Neaišku, ar tai yra pranašesnis bū-
das už gydymą dažniausiai vartojamais 
vaistais nuo karščiavimo. Tačiau nera-
dome jokių patikimų įrodymų, kad osel-
tamiviras ar zanamiviras sumažintų gri-
po, ypač pneumonijos, komplikacijų 
riziką, ar sumažintų hospitalizavimo ir 
mirties riziką net ir asmenims, kuriems 
yra didesnė komplikacijų rizika, pvz., 
vaikams, sergantiems astma, ar pagyve-
nusiems žmonėms: 

http://fortune.com/2018/09/29/2018-
how-effective-is-the-flu-shot/

Oseltamiviras (Tamiflu)
Poveikis                               Rezultatas
Simptomų trukmė                Sumažėjo 16,8 valandos
Hospitalizacijų dažnis           Nesiskyrė
Pneumonijų dažnis               Nesiskyrė
Kitos komplikacijos             Nesiskyrė
Pašalinis reiškinys                Dažnis
Pykinimas                            1/28
Psichikos sutrikimai*            1/94
Galvos skausmas                 1/32
*Neįprastas elgesys, suvokimo sutrikimai, pakitęs sąmonės lygis, 
delyras ir traukuliai.

Zanamiviras (relenza)
Poveikis                              Rezultatas
Simptomų trukmė                Sumažėjo 14,4 valandos
Hospitalizacijų dažnis           Nėra duomenų
Pneumonijų dažnis               Nesiskyrė
Kitos komplikacijos             Nesiskyrė

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/
doi/10.1002/14651858.CD008965.pub4/
full?highlightAbstract=withdrawn%7Ct-
amiflu

http://itinskubi.lt/2015/01/gripas-
imbieras-paracetamolis-ar-tamiflu/
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• Mankšta su inventoriumi 
(svareliais, elastinėmis juostomis ir t. t.) 
Trečiadieniais 
(vasario 6, 13, 20 ir 27 d.) 17.30 val.
Ketvirtadieniais 
(vasario 7, 14, 21 ir 28 d.) 8.45 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 
Registracija mob. tel. 8 615 16 155; 
el. p. vitalija@sveikatosbiuras.lt 
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Nemokamų veiklų Klaipėdoje kalendorius 
„Ir kūnui, ir sielai“ 2019 m. vasaris

• Programos „Judu sveikai“ 
(mankštos su įvairiu sportiniu inventoriumi, 
matavimai (kūno kompozicijos ir t. t.) 
prieš pradedant programą ir jai pasibaigus) 
Trečiadieniais 
(vasario 6, 13, 20 ir 27 d.) 8.45 val.  
Penktadieniais 
(vasario 8, 15, 22 ir kovo 1 d.) 8.45 val.

• Teoriniai ir praktiniai mokymai 
griuvimų prevencijos tema 
„STOP žiemos traumoms!“  
Trečiadieniais 
(vasario 13 ir 27 d.) 10.30–14.00 val.

• Paskaita „Sveikas senėjimas“ 
Pirmadienį 
(vasario 18 d.) 15.00–16.30 val.
Trečiadienį 
(vasario 20 d.) 15.00–16.30 val.
Penktadienį 
(vasario 22 d.) 13.30–15.00 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuro salė (Taikos pr. 76)
Registracija mob. tel. 8 640 933 40.
Papildoma informacija:
• Programą „Judu sveikai“ sudaro 8 susiti-

Veiklos, skirtos 55+ 
amžiaus grupės asmenims 
(projektas „Klaipėdos miesto 
tikslinių gyventojų grupių sveikos 
gyvensenos skatinimas“ )

Veiklos programos 
„Širdies ritmu“ dalyviams

kimai. Pirmųjų susitikimų datos skirtingoms 
grupėms nurodytos skiltyje „Datos ir laikas“. 
Likusieji susitikimai vyks kitais antradieniais 
ir trečiadieniais. 
• Vienai grupei priklauso 3 paskaitos sveiko 
senėjimo tema.

Veiklos, skirtos 60+ amžiaus 
grupės asmenims 
(projekto „Chrodis+“ veiklos)

• 60+ amžiaus asmenų lėtinių 
neinfekcinių ligų prevencinė programa 
Data ir laikas tikslinama susisiekus nuro-
dytais kontaktais. 

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 
Papildoma informacija ir registracija mob. 
mob. tel. 8 640 933 43.

Programą sudaro daugiakomponentės 
veiklos, kurių metu daugiausiai dėmesio 
skiriama kasdienėms fizinio aktyvumo 
treniruotėms, ir 2 kartus per savaitę – jėgos 
treniruotėms. Kasdienių treniruočių 
pagrindas – vaikščiojimas. Jėgos treniruočių 
programą sudaro 12 pratimų pagrindinėms 
raumenų grupėms. 

Siekiant įvertinti dalyvių fizinę būklę ir 
sveikatą, atliekami matavimai pasitelkiant 
įvairius prietaisus: dinamometrus, prietaisus, 
stebinčius širdies darbą fizinio krūvio metu.

• Motyvacinis pokalbių vakaras 
„Mariaus metamorfozė“ 
Ketvirtadienį (vasario 21 d.) 17.30 min. 

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 
Registracija tel. (8 46)  311 423; 
mob. tel. 8 640 933 48; 
el. p. ausra@sveikatosbiuras.lt

Ko bijoti       
Taigi, kaip vengti gripo? Viena iš 

reikšmingiausių prevencijos priemonių 
yra skiepai. Virusas mutuoja, kinta ir skie-
pas. Jų efektyvumas irgi nevienodas. 
Mūsų ULAC skelbia, kad gripo skiepų 
efektyvumas yra 70–90 proc., kai vakci-
nos sudėtis gerai atitinka cirkuliuojantį 
gripo virusą. Tiesa, JAV turi savo statis-
tiką, jų vakcinų rezultatyvumas, priklau-
somai nuo viruso tipo, svyruoja nuo 40 
iki 60 procentų. Antra, reikia pabrėžti, 
kad tiesiogiai nuo gripo retai kas miršta. 
Gripas susilpnina organizmą, o jį numa-
rina kitos ligos arba komplikacijos po jų.

Vytautas Valevičius,
Klaipėdos miesto visuomenės 

sveikatos biuras

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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Įvertinti naujienlaiškį –

  „Prižiūrėkite kūną, jeigu norite, kad gerai dirbtų jūsų protas.“ R. Dekartas 8

Kontaktai

MUS RASITE:
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel. (8 46) 23 47 96. Faks. (8 46) 23 47 96.
El. p. visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt
www.sveikatosbiuras.lt     
https://www.facebook.com/biuras

       DARBO LAIKAS:
        I–IV 8.00–17.00 val.    
             V 8.00–15.45 val.             
 Pietūs 12.00–12.45 val.

NAUJIENLAIŠKIO KŪRĖJAI       
       Naujienlaiškį parengė 
      Klaipėdos miesto visuomenės 
      sveikatos biuras.
      Dizainerė – Lina D. Paulauskienė.

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ!
Nuomonę apie naujienlaiškį siųskite 
el. p. visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt

Nr. 21 (2019 m. vasaris)

DĖMESIO!!!
Registracija į vasario mėn. vykstančias veiklas prasideda nuo vasario 1 d.  (penktadienio) 8.00 val. nurodytais kontaktais.

***
Jeigu ir Jūs norite prisidėti prie šio kalendoriaus sudarymo ir bendradarbiauti su Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuru, 
kreipkitės tel. 8 640 933 42 arba el. paštu visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt;  www.sveikatosbiuras.lt, www.facebook.com/biuras 

• Aikido treniruotės suaugusiems 
ir paaugliams nuo 16 m. 
Antradieniais 
(vasario 5, 12 ir 19 d.) 19.30 val.
Minijos g. 2 (III korpusas, 5 aukštas) 
Trečiadieniais 
(vasario  6, 13 ir 20 d.) 19.30 val.

Veiklos vaikams ir jaunimui 

Kviečiame dalyvauti nemokamoje 
Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukri-
nio diabeto rizikos grupių asmenų 
sveikatos stiprinimo programoje. 
Programa skirta 50–65 m. amžiaus 
moterims ir 40–55 m. amžiaus vyrams, 
turintiems antsvorio, besiskundžian-
tiems padidėjusiu arteriniu kraujo 
spaudimu, pulsu, kurių padidėjusi cho-
lesterolio ir (ar) gliukozės koncentracija 
kraujo serume. Asmenys, norintys 
dalyvauti programoje arba gauti papil-
domos informacijos, gali kreiptis 
tel. (8 46)  31 10 12, 
mob. tel. 8 615 161 55, 
el. p. vitalija@sveikatosbiuras.lt.

Veiklos  bendruomenei

Paskaitos šeimoms
• Sveikos šeimos akademija
Dėl paskaitų datų ir laiko teirautis 
nurodytais kontaktais

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 
Registracija tel. (8 46) 311 551; 
mob. tel. 8 640 933 40; 
el. p. iveta@sveikatosbiuras.lt

• Seminaras kūno kultūros mokytojams
„Vaikų ir paauglių sveikos gyvensenos 
veiksniai: fizinio aktyvumo ypatumai“

Penktadienį (kovo 22 d.) 11.00 val. 

Klaipėdos „Švyturio“ arena, Dubysos g. 10 
(I seminarų salė) 
Papildoma informacija:
• Norintys dalyvauti seminare registruojasi 
tik per www.semiplius.lt sistemą.

• „Kangoo Jumps“ treniruotė 
Penktadienį (vasario 15 d.) 13.00 val. 

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 
Registracija mob. tel.  8 640 93 342.

Papildoma informacija:
• Prieš registruojantis būtina tiksliai žinoti 
savo svorį ir batų dydį.

• Kūdikių mankštos (nuo 3 iki 9 mėn.) 
Antradieniais 
(vasario 5, 12, 19 ir 26 d.) 10.00 val.

• Nėščiųjų mankštos 
Antradieniais 
(vasario 5, 12, 19 ir 26 d.) 11.00 val.

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro 
salė (Taikos pr. 76) 
Registracija tel. (8 46)  311 551; 
mob. tel. 8 640 933 40; 
el. p. iveta@sveikatosbiuras.lt  
 

Klubas „Budokan“ (Statybininkų pr. 2a,
už Eduardo Balsio menų gimnazijos)
Registracija mob. 8 647 19125; 
el. p. aikido@kovosmenai.lt 
Papildoma informacija:
• www.klaipeda.aikido.lt

• Aikido treniruotės vaikams (6–15 metų) 
Antradieniais 
(vasario 5, 12 ir 19 d.) 16.00 val. 
Klubas „Budokan“  (Dubysos g. 10, 
„Švyturio“ arena)
Pirmadieniais 
(vasario 4, 11 ir 18 d.) 15.00 val. 
Klubas „Budokan“ (Statybininkų pr. 2A, 
už E. Balsio gimnazijos, minkštoji salė)
Registracija mob. tel. 8 618 77084; 
el. p. aikido@kovosmenai.lt 
Papildoma informacija:
• www.klaipeda.aikido.lt

Pirmadieniais 
(vasario 4, 11 ir 18 d.) 18.00 val. 
Klubas „Budokan“ 
(Minijos g. 2, III korpusas, 5 aukštas)
Antradieniais 
(vasario 5, 12 ir 19 d.) 18.15 val. 
Klubas „Budokan“
(Panevėžio g. 3, lopšelis-darželis „Atžalynas“)
Antradieniais 
(vasario 5, 12 ir 19 d.) 15.45 val. 
Klubas „Budokan“ 
(Tauralaukio g. 1, „Balticum“ sporto centras)
Registracija mob. tel. 8 647 19125; 
el. p. aikido@kovosmenai.lt 
Papildoma informacija:
• www.klaipeda.aikido.lt 
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